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Deze Wielenspecial is een initiatief van de leden van de sector Wielen van VACO, 
bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. In de sector Wielen zijn de 
exclusieve importeurs van lichtmetalen en stalen wielen voor personenwagens, trucks en trailers in 

Nederland verenigd. In deze Wielenspecial stellen de VACO-leden zich graag aan u voor.
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MAK 
Voltage Black Mirror
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Bekijk het complete 
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heid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of 
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Verspreiding en oplage
De Wielenspecial wordt meegezonden met VACO Nieuws, 
het vakblad voor de banden- en wielenbranche. Daarnaast 
wordt de special breed verspreid onder bedrijven in heel 
Nederland die actief zijn in de  autobranche en truck- en 
trailer bedrijven. De totale oplage is 9.000 exemplaren. 
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In deze Wielenspecial staan tientallen 
personenwagen- en bestelwagenwie-
len met onderscheidende designs en 
trendy kleuren. Truck- en trailerwielen 
zien er op het eerste gezicht groten-
deels hetzelfde uit. Qua design ligt de 
focus op de afwerking van aluminium 
truck- en trailerwielen. “Aluminium 
kwaliteitswielen met een hoogwaar-
dige oppervlaktebehandeling zijn niet 
alleen mooi en makkelijk te reinigen, 
ze behouden hun fraaie glans jaren-
lang”, aldus operations manager Peter 
Schrijver van Bohnenkamp Benelux. 

Veiligheid staat voorop 
Een wiel is per definitie een veilig-
heidsproduct. In de transportsector 
ligt de focus wat veiligheid betreft op 
het draagvermogen. Kwaliteitswielen 
hebben een relatief hoog draagver-
mogen, bovendien behouden ze hun 
goede sterkte-eigenschappen tijdens 
de levensduur van de wielen. 
Louis Dijk, directeur van Frits Dijk 
International, wijst op het aanhaal-
moment waarmee de wielen worden 
vastgezet. “Dat moet uiteraard vol-

BRANCHE

De ontwikkeling van truck- en trailerwielen staat nooit 
stil. Het leveringsprogramma van de specialisten in deze 
Wielenspecial combineert veiligheid, kwaliteit en ‘looks’ met 
gewichtsbesparing en op termijn… intelligente wielen.

doende zijn. Maar pas op: niet elk wiel 
heeft dezelfde dikte van de laklaag. Als 
de laag te dik is, kan het wiel loslopen 
doordat de voorspanning van de wiel-
bouten wegvalt. Kwaliteit is vaak een 
kwestie van details.”

Lichtgewicht
De fabrikanten van de betere truck- 
en trailerwielen werken hard om het 
gewicht van hun wielen steeds verder 
terug te dringen, zonder concessies 
te doen aan de sterkte, het draagver-
mogen en de levensduur. Een lager 
wielgewicht heeft veel voordelen. 
Remco Visser, accountmanager bij 
IMS Group: “Praktijktesten laten zien 
dat het brandstofverbruik met wel 
drie procent kan afnemen. Datzelfde 
geldt automatisch ook voor de CO2-
uitstoot.” Bij bulktrailers, die vaak tot 
hun maximumgewicht worden bela-
den, betekent gewichtsbesparing 
extra laadvermogen. 

De voordelen van kwaliteit 
Wie kiest voor kwaliteitswielen, 
ervaart volgens Louis Dijk vanzelf de 

voordelen. “Moderne trucks zijn net 
zo comfortabel als personenauto’s. 
Wielen met een onnauwkeurige maat-
voering, zoals onrondheid, zijn oncom-
fortabel voor de chauffeur. Onbalans 
leidt tot onnodige, extra slijtage van 
banden en andere onderdelen van het 
onderstel.”
Vergeet daarnaast de levensduur van 
de wielen niet, vult Remco Visser 
aan. “Wielen die langer meegaan, zijn 
gunstig voor de kilometerkostprijs en 
voor het milieu.” Peter Schrijver blikt in 
de toekomst. “Truck- en trailerwielen 
worden ‘intelligent’. Dankzij sensoren 
kunnen ze op termijn onder meer de 
belasting en trillingen meten. Dat ver-
hoogt de veiligheid en leidt tot lagere 
kilometerkosten.” 

Technische hoogstandjes

MEER INFORMATIE
www.bohnenkamp-benelux.com
www.fritsdijk.nl
www.group-ims.com

TRUCK- EN TRAILERWIELEN:
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Marketingmanager Jeroen de Kruif 
heeft hoge verwachtingen van de DOTZ 
Suzuka blaze. “Dit wiel is uitgevoerd 
in zilver gepolijst, een nieuwe trend 
en een nieuwe kleur in het ALCAR-
programma.” Dankzij het concave de-
sign ligt het hart van het wiel diep naar 
binnen. Met acht maten, van 8x18 tot 
en met 10x20 inch, is het wiel breed 
toepasbaar. De DOTZ Suzuka blaze 
versterkt de vorig jaar geïntroduceerde 
DOTZ Suzuka en Suzuka Dark.

DOTZ Spa 
Met de DOTZ Spa speelt ALCAR in op 
de populariteit van donkere kleuren. 
Het nieuwe wiel, met een dynamisch 
spaakontwerp, is leverbaar in de kleu-
ren zwart gepolijst en matzwart. De 
DOTZ Spa (17-19 inch) voelt zich thuis 
onder veel automodellen, van compact 
tot middenklasse. Alle toepassingen 
vindt u in de ALCAR 3D-configurator 
op www.alcar.nl.

creëren. Een voorbeeld is 9x20 op de 
vooras en 10x20 voor de achterwielen. 
De donkere kleurvarianten: gunmetal 
en gunmetal gepolijst. 

Volkswagen-Audi groep
De AEZ Aruba past qua ‘look & feel’ 
naadloos bij de modellen van Audi, 
maar is ook voor andere merken een 
visuele verrijking. Het nieuwe, op-
vallende wiel loopt qua maatvoering 
op van 8x18 tot en met 8,5x21 inch, 
in de kleuren gunmetal gepolijst en 
 matgrafiet.

Scoren met AEZ Leipzig
Met de Leipzig introduceert AEZ een 
nieuw topmodel. Het design onder-
scheidt zich onder meer door het 
verrassende lijnenspel op het raakvlak 
van de spaken en de velgrand. Met 
zijn uitstraling en een matenpakket in 
de range van 20 tot en met 22 inch, 
in de kleuren zwart en zwart gepolijst, 

Design statement 
De Kruif is erg blij met de nieuwe 
DOTZ Sepang blaze. “Dit is een echt 
liefhebberswiel. Wie op zoek is naar 
iets speciaals, is klaar met zoeken.” 
De kleur zilver gepolijst maakt het wiel 
extra opvallend. Het matenpakket van 
de DOTZ Sepang blaze blijft beperkt 
tot 8x19 inch, maar het wiel is geluk-
kig wel breed inzetbaar. De Kruif: “De 
Sepang blaze is een wiel voor sportie-
vere middenklassers van onder meer 
de Volkswagen-groep, BMW, Ford, 
Honda en Kia.”

Mooi, slank, donker
De kersverse DOTZ LagunaSeca doet 
veel harten sneller kloppen, verwacht 
De Kruif. “De slanke lijnen en de con-
cave vorm dragen bij aan het mooie, 
sportieve design.” De breed toepasbare 
LagunaSeca is in 19, 20 en 21 inch 
leverbaar in twee breedtematen en 
smeekt daarmee om een breedset te 

ALCAR GEEFT 
KLEUR AAN HET 
STRAATBEELD

De auto vormt de inspiratie en de straat is het canvas voor de designers van 
AEZ en DOTZ. Nieuwe designs en nieuwe kleuren moeten het straatbeeld in 
2021 gaan sieren. Onder hen een aantal zeer speciale.
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ALCAR BENELUX

hoort de Leipzig thuis in de kringen 
van luxe SUV’s. De Kruif: “Denk onder 
meer aan de Porsche Cayenne, BMW 
X6, Range Rover en Mercedes GLE.” 
Voetballiefhebbers en spelers van de 
waanzinnig populaire game FIFA 2021 
(325 miljoen exemplaren verkocht!), 
snappen al lang waar de naam van 
AEZ’s sterspeler vandaan komt. “AEZ 
is sponsor van de voetbalclub RB 
Leipzig, dat in de Bundesliga én in 
Europa succes op succes boekt”, legt 
De Kruif uit. “Voor ons is het in één 
woord geweldig dat AEZ als clubspon-
sor naar voren komt in een fenomeen 
als FIFA 2021.”

Gratis 3D velgenwebshop
ALCAR Benelux stelt een gratis 
velgen webshop beschikbaar voor 
klanten, zoals bandenservicebedrijven. 
De Kruif: “Dit is een kant-en-klare 
module, die zo in de bestaande site 
is op te nemen. Binnen een paar 
uurtjes staat die online en dan heb je 
er verder geen onderhoud of kosten 
aan! Bovendien kan men er zeker van 
zijn dat de shop altijd up-to-date is 
met nieuwe auto’s en nieuwe wielen 
en dat de geadviseerde toepassingen 
ook echt betrouwbaar zijn. Wij houden 
bijvoorbeeld ook rekening met grote 
remklauwen op bepaalde auto’s en 
het draagvermogen van de wielen. 
Dat laatste is van groot belang voor 
de verkeersveiligheid.” Klanten van 
ALCAR kunnen de webshop helemaal 
naar eigen wens inrichten. Denk aan 
de huisstijl en het vaststellen van de 
prijzen, of het koppelen van de eigen 
bandenvoorraad/leverancier. ALCAR 
genereert bovendien aanloop (traffic) 
naar de webshops, benadrukt De 
Kruif. “Dat doen wij onder meer met 
onze intensieve campagnes via social 
media, waarmee we consumenten 
doorverwijzen naar een specialist in 
hun buurt. Die campagnes gaan 
we dit jaar uitbouwen.” Over scoren 
gesproken! 

MEER INFORMATIE
www.alcar.nl

AEZ Leipzig dark

AEZ Aruba dark

DOTZ LagunaSeca dark

DOTZ Sepang blaze

DOTZ Suzuka blaze

 DOTZ Spa dark
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“Bohnenkamp is de grootste groot-
handel in Europa voor banden, wielen 
en toebehoren voor professioneel 
gebruik”, aldus operations manager 
Peter Schrijver. “Wij bieden een volle-
dig assortiment voor segmenten zoals 
truck en transport, landbouw, grond-
verzet en industrie.” Onder ‘truck en 
transport’ vallen bij Bohnenkamp niet 
alleen vrachtwagens en trailers, maar 
ook bussen, bestelwagens en kleinere 
aanhangers. Bohnenkamp levert in dit 
segment aan bandenservicebedrijven 
en gespecialiseerde dienstverleners. 
“Dus niet aan eindgebruikers”, bena-
drukt Schrijver.

Groot, compleet, snel
Als Europa’s grootste specialist 
maakt Bohnenkamp Benelux de hoge 
 verwachtingen van de klanten waar, 
volgens Schrijver. “Wij beschikken 

Accuride aluminium wielen
Accuride vormt het neusje van de zalm 
van het leveringsprogramma truck- 
en trailerwielen van Bohnenkamp 
Benelux. De premium aluminium wie-
len van Accuride onderscheiden zich 
onder meer door een laag gewicht, 
een hoog draagvermogen en een 
lange levensduur, wat tot uiting komt 
in een fabrieksgarantie tot vijf jaar. De 
wielen zijn niet alleen mooi glanzend 
en eenvoudig te reinigen: de wielen 
voorzien van de speciale Accu-Shield 
oppervlaktebehandeling onderschei-
den zich bovendien door hun hoge 
mate van zelfreiniging. Schrijver: 
“Wij leveren alle populaire maten in 
19,5 en 22,5 inch, met verschillen-
de  ET-waarden en een keuze uit de 
 gepolijste variant en de variant met 
Accu-Shield bescherming.”

BOKA stalen wielen
Bohnenkamp biedt voor elk bedrijfs-
voertuig en aanhanger of trailer een 
ruime keuze uit stalen wielen, onder 
meer van het eigen merk BOKA. Kijk 
voor het volledige assortiment op 
de website bohnenkamp-benelux.
com. Tot slot noemt Schrijver nóg een 
voorbeeld van de veelzijdigheid van 
Bohnenkamp. “Wij zijn sterk in het 
offroad-segment: off-the-road trucks 
en zandkiepers. Daar zijn we redelijk 
uniek in.” 

over grote voorraden. We leveren 
 bestellingen binnen de Benelux 
binnen 24 uur: wie vóór 15.00 uur 
bestelt, heeft de bestelling de vol-
gende werkdag in huis. Snelle leve-
ring geldt ook voor onze complete 
band-wielcombinaties, die we in onze 
eigen montageafdeling op basis van 
uitsluitend nieuwe banden en wielen 
samenstellen.” 

Deskundig en servicegericht 
“Wij hebben voor iedere vraag een 
oplossing”, belooft Schrijver. “Naast 
onze deskundige medewerkers in 
de binnen- en buitendienst bieden 
we waar nodig aftersales-service bij 
eindgebruikers. Bohnenkamp staat 
daarnaast bekend om de uitgebreide 
technische informatie, die voor ieder-
een beschikbaar is op onze website 
en in onze webshop.” 

BOHNENKAMP ZET ELKE 
KLANT OP VOORSPRONG

Bohnenkamp Benelux grossiert in pluspunten voor het truck- en transport-
segment. Grote voorraden en snelle levering? Check. Sterke merken? Check. 
Deskundig en servicegericht? Check. 

MEER INFORMATIE
www.bohnenkamp-benelux.com

Speciale opper-

vlaktebehandeling 

houdt wielen 

 langer schoon.

BOHNENKAMP BENELUX
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BOHNENKAMP BENELUX
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baar in 25 verschillende kleuren - zie 
carmar.nl/cim-wheels voor het com-
plete overzicht. Qua exclusiviteit gaat 
CIM Wheels nóg een stap verder, vult 
Renders aan. “Wij produceren  
1- of 2-delige gesmede wielen op 
basis van een designvoorstel van de 
klant. Volledig maatwerk. Exclusiever 
kan niet.”

‘Concaafst’ 
Heeft u een klant die op zoek is naar 
uitgesproken concave wielen, dus met 
een zeer diepliggend hart? “Breng dan 
ons programma 4Play ter sprake”, 
 adviseert Renders. “De wielen van 

4Play zijn superdiep concaaf, mooi 
en opvallend. 4Play loopt voorop in 
het segment van de hoogwaardige, 
concave wielen voor 4x4’s, pick-
ups en SUV’s. Het zijn betrouwbare 
kwaliteits wielen, met een vriendelijke 
prijsstelling.” Het leveringsprogramma, 
met een focus op 22 inch, vindt u in 
de webshop van Carmar.nl. 

CARMAR: SYNONIEM      
 VOOR ‘BIJZONDER’

Heeft u een klant met een bijzondere auto, of een klant die op zoek is naar 
een bijzondere set wielen? Dan bent u bij Carmar aan het juiste adres.

Carmar is gespecialiseerd in wielen 
en banden voor Amerikaanse en 
Europese auto’s. “Wij leveren eigen-
lijk alles, zolang het niet standaard 
is”, vat  eigenaar Mario Renders het 
aanbod samen. Een groeiend aan-
tal bandenspecialisten, universele 
garagebedrijven en dealerbedrijven 
met ‘autogekken’ in de klantenkring 
kent de toegevoegde waarde van 
Carmar. Carmar heeft voor zo goed 
als elke vraag een mooie en technisch 
 verantwoorde oplossing. 

Totaaloplossing
Carmar is een totaalleverancier. 
Renders: “Wij bieden desgewenst een 
totaalpakket. We leveren een complete 
set met de juiste banden, bouten of 
moeren, gebalanceerd en voor zover 
van toepassing met geprogrammeerde 
TPMS-sensoren.” Carmar onder-
scheidt zich met veel praktische ken-
nis, een breed aanbod en voorraden. 
Dat geldt voor moderne en klassieke 
auto’s en aangepaste voertuigen. 
Renders noemt als aansprekend voor-
beeld een Dodge Ram met een liftkit. 
“Daar hebben we onlangs een set van 
40 inch voor geleverd.”

Exclusief: CIM Wheels
CIM Wheels is de eigen wielenlijn van 
Carmar. De CIM Smoothie zet meteen 
de toon. De grote, zwarte smoothies 
in de maten 18 en 20 inch zijn de 
perfecte finishing touch voor veel 
klassiekers en specials. De CIM 534 
(19-21 inch) is een fraai voorbeeld van 
de eigen collectie. Het onderscheidend 
vormgegeven, gesmede wiel is lever-

4Play 4P08

4Play 4P08

4Play 4P80

CIM Wheels 

Smoothie Black

MEER INFORMATIE
www.carmar.nl

CARMAR WHEELS & TIRES

4Play 4P80

CIM Wheels 

CIM534

Wij leveren alles, 
zolang het niet 
standaard is
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 American Racing VN501 500 
Mono Cast 

 American Racing VN527 427 
Mono cast

 American Racing VN515 Torq 
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In korte tijd zijn EV’s uitgegroeid 
van een bijzondere verschijning tot 
bijna- gewone auto’s. In 2019 was 
de ele ktrische Tesla Model 3 de 
bestverkochte auto van Nederland, 
met een verkoop van bijna 30.000 
stuks. Vorig jaar eindigde de elektri-
sche Volkswagen ID.3 op de tweede 
plaats in het overzicht van meest ge-
registreerde modellen, achter de Kia 
Niro met een zeer goed verkopende 
elektrische variant. In totaal stonden 
er eind 2020 al meer dan 182.000 
volledig elektrische personenauto’s 
geregistreerd. Dit aantal gaat de ko-
mende jaren explosief toenemen. De 
kans op een EV in uw werkplaats stijgt 
daarmee supersnel. Dat biedt kansen, 

Hoog aanhaalmoment
Een ander belangrijk verschil tussen 
een auto met een verbrandingsmotor 
en een auto aangedreven door één of 
meerdere elektromotoren is dat een 
elektromotor al vanaf ‘nul toeren’ over 
het maximale motorkoppel beschikt. 
Om dat koppel goed en veilig over 
te brengen, moeten de wielbouten of 
-moeren met een hoog aanhaalmo-
ment worden vastgezet. Een voor-
beeld: Tesla schrijft voor de Model 
3 een aanhaalmoment van 175 Nm 
voor. Dat is een waarde die een paar 
jaar geleden bij bestelwagens hoorde. 
Controleer het voorgeschreven aan-
haalmoment dus altijd goed, bijvoor-
beeld in het instructieboekje. 

bijvoorbeeld voor de verkoop van een 
set wielen.

Hoog draagvermogen
Een EV is zwaar, in vergelijking met 
een conventioneel aangedreven auto. 
Dat komt door het accupakket aan 
boord. De lichtste versie van de Tesla 
Model 3 weegt rijklaar bijvoorbeeld al 
circa 1.600 kg, het maximaal toelaat-
bare totaalgewicht kan oplopen tot 
2.300 kg. Het maximale totaalgewicht 
van elektrische mastodonten zoals de 
Audi e-tron en Tesla Model X ligt zelfs 
boven de drie ton. Net als bijvoorbeeld 
bij bestelwagens is het juiste draagver-
mogen dus een belangrijk attentiepunt 
bij de keuze van een set wielen!

WIELEN VOOR 
 ELEKTRISCHE AUTO’S 

Een elektrische auto stelt hoge eisen aan de wielen. Aandachtspunten zijn het 
draagvermogen en het aanhaalmoment. De aanbieders van personenwagen-
wielen in deze Wielenspecial staan voor u klaar met hun fraaie assortiment en 
deskundig advies. 
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Uitbreiding leveringsprogramma
Het aanbod van EV’s is het afgelopen 
jaar enorm toegenomen. De leden 
van de sector Wielen van VACO, die 
zijn gespecialiseerd in wielen voor 
personenauto’s, spelen daarop in. Als 
een autofabrikant een nieuw model EV 
lanceert, vindt u bij deze VACO-leden 
meerdere keuzes uit kwaliteitswielen 
met een eigen gezicht, hoogwaardige 
afwerking en mooie kleuren. 

Smal, of toch breder
Voor berijders van een EV is de actie-
radius belangrijk: hoe ver komt de 
auto op een volgeladen accupakket? 
Autofabrikanten nemen allerlei maat-
regelen om de actieradius van hun 

elektrische modellen te vergroten. Een 
voorbeeld is de toepassing van relatief 
smalle banden en wielen. Deze leiden 
tot minder rolweerstand en een kleiner 
frontaal oppervlak, met een positieve 
invloed op de actieradius. Ter illustra-
tie: de Volkswagen ID.3 is af-fabriek te 
bestellen met relatief smalle wielen van 
7,5 x 19 inch of 7,5 x 20. Berijders van 
een EV kunnen kiezen. Als ze kiezen 
voor een set ‘dedicated’ wielen, speci-
aal ontwikkeld voor hun EV met onder 
meer de originele bouten of moeren en 
dezelfde ET-waarde als het origineel, 
dan bieden de exclusieve wielenimpor-
teurs in deze Wielenspecial u een rui-
me keuze. Dat geldt ook als uw klant 
op zoek is naar een groter en breder 
wiel, met uiteraard de juiste specifica-
ties zoals voldoende draagvermogen.

‘Dicht’ EV-design
In de zoektocht naar een zo groot 
 mogelijke actieradius kiest een aantal 
autofabrikanten voor ‘dichte’ wielen, 
die een beperkt zicht op de rem-
schijven bieden. Deze wielen hebben 
minder luchtweerstand. Een aantal 
wielenfabrikanten speelt in op deze 
ontwikkeling met hun eigen ‘dichte’ 
designs. Reedijk Wheels and Tyres 
Group behoort tot de aanbieders van 
wielen met deze speciale ‘EV-look’. 

GMP Emotion (Reedijk 

Wheels and Tyres Group)

CMS C32

(Inter-Tyre) 

DEZENT TA dark 

(ALCAR)

Daar is vraag naar, constateert Wouter 
van Wingerden. “Maar net als bij elke 
auto geldt: de klant kiest voor de 
wielen die hij of zij mooi vindt. Ook 
bij EV’s is een set wielen een visuele 
upgrade. Dus als u contact heeft met 
een potentiële klant, bied dan diverse 
opties aan.” 
Edwin Jeanson (Inter-Tyre) merkt dat 
de vraag naar wielen volgens deze 
designstroming zelfs groeit onder berij-
ders van een auto met een ‘conventi-
onele’ verbrandingsmotor. “Wij werken 
momenteel aan een dergelijk wiel voor 
deze doelgroep.” 

Wielen zijn een specialisme
Jeroen de Kruif (ALCAR) adviseert 
bandenservicebedrijven en garage-
bedrijven om met een deskundige 
leverancier in zee te gaan die alleen 
wielen aanbiedt die écht geschikt 
zijn voor een bepaalde toepassing. 
“Een wiel met de juiste inchmaten, 
steekcirkel en ET-waarde is lang niet 
altijd een geschikt wiel. Naast draag-
vermogen kunnen ook grote remmen 
een belangrijke factor zijn bij EV’s. 
Een actueel voorbeeld: de Polestar 
2 Performance Pack heeft een groot 
Brembo remsysteem. Hierdoor passen 
er véél minder wielen op dan op de 
‘standaard’ Polestar 2.” 

BRANCHE
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omvat de webshop, inclusief voorraad-
posities, en technische informatie.

Focus op veiligheid 
Louis Dijk constateert dat truck- en 
trailerwielen vaak een ‘low interest’- 
product zijn. “Ik ben altijd weer 
 verbaasd als transportondernemers 

HIGHTECH TRUCK- EN 
TRAILERWIELEN 

Frits Dijk International heeft een missie. Directeur Louis Dijk: “Truck- en trailer-
wielen zijn belangrijke veiligheidsproducten. Onze boodschap luidt: wie iets 
meer besteedt, rijdt op wielen volgens de laatste technische ontwikkelingen.”

order snel leveren.” Het productassor-
timent is erg breed, benadrukt Dijk. 
“Zowel van Accuride als van Speedline 
beschikken we over een compleet 
programma, van 17,5 tot en met 22,5 
inch. Op aanvraag kunnen we boven-
dien de maten 20 en 24 inch leveren.” 
De vernieuwde site www.fritsdijk.nl 

Frits Dijk International is de importeur 
van de merken Accuride (stalen truck- 
en trailerwielen) en Speedline (lichtme-
talen truck- en trailerwielen). “Wij heb-
ben 35 jaar ervaring met truckwielen”, 
aldus Dijk. “We onder scheiden ons 
onder meer met onze logistiek. Dankzij 
onze grote voorraad kunnen we elke 
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FRITS DIJK INTERNATIONAL

De lichtste stalen wielen van Europa!

FRITS DIJK INTERNATIONAL BV
Collse Heide 64

5674 VN Nuenen
+31 40 283 18 15

verkoop@fritsdijk.nl

WWW.FRITSDIJK.NL

Voorbeeld:
11,75 x 22,5 ET 120 

draagvermogen 5.000 kg (Superlight)
  Gewicht slechts 38,5 kg.

Superlight

MEER INFORMATIE
www.fritsdijk.nl

(advertentie)

en andere gebruikers bewust voor 
een A-merk banden kiezen, maar 
 tegelijkertijd geen eisen aan hun nieuwe 
wielen stellen. Wij benadrukken het 
belang van kwalitatief hoogwaardige 
wielen. Denk bijvoorbeeld eens na 
over het draagvermogen. Een nieuw 
wiel kan voldoende draagvermogen 
hebben, maar is dat over een paar jaar 
nog steeds het geval?” 

Focus op comfort
De maat- en vormtoleranties van 
 wielen, zoals de rondheid, worden 
steeds belangrijker. Een moderne truck 
heeft de rijeigenschappen van een 
personenauto. Een praktisch gevolg is 
dat een truck steeds gevoeliger wordt 

voor trillingen. Dijk: “Hoogteslag, zijde-
lingse slag en resonanties van een wiel 
zijn niet alleen oncomfortabel voor de 
chauffeur. De banden en bijvoorbeeld 
de wiellagers hebben er ook onder te 
lijden. Speedline en Accuride zijn OE-
leveranciers van onder meer Mercedes 
en DAF. Dat betekent automatisch dat 
hun wielen aan de hoogste, actuele 
eisen voldoen. Ondanks de meerwaar-
de is de meerprijs van onze wielen 
 marginaal.”

Vedergewicht
Dijk noemt een mooi voorbeeld van de 
meerwaarde van een topproducent: 
de introductie van het lichtste stalen 
trailerwiel van Europa. Het Accuride-

wiel met de populaire maat 11,75 x 
22,5 (ET 120) weegt slechts 38,5 kilo 
bij een draagvermogen van 5.000 kilo. 
Dat wielgewicht is 4 kilo lichter dan 
zijn voorganger en meer dan 10 kilo 
lichter dan veel andere wielen op de 
markt. “Het is een wiel boordevol tech-
nologie, onder meer met een nieuwe 
kwaliteit hoogwaardig staal”, weet Dijk. 
“Accuride wil deze technologie op zijn 
hele programma stalen wielen gaan 
 toepassen.“ 
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worden ontwikkeld en geprodu-
ceerd door Alex Global Aerospace 
Technology. In de wielen is meer dan 
20 jaar ervaring als producent van 
hoogwaardige aluminium producten 
verwerkt en dat betaalt zich uit. 
“Onze gesmede aluminium wielen 
zijn tot 50 procent lichter dan stalen 
wielen. Alex Global zag nog meer 
potentie en heeft het gewicht van de 
meest gangbare wielen met wederom 
twee tot drie kilo per wiel weten te ver-
lagen”, illustreert Remco Visser. “Dat 
wordt onze nieuwe standaard. Deze 
nog lichtere wielen zitten sinds eind 
vorig jaar in ons  leveringsprogramma.” 
De gewichts besparing resulteert in 
 extra brandstofbesparing en een 
hoger laadvermogen. 

Blijvend glanzende wielen 
ALEXRIMS biedt een keuze uit drie 
oppervlaktebehandelingen. De wielen 
met A-Shine afwerking vormen het 
neusje van de zalm van het leverings-
programma. De A-Shine behandeling 
biedt niet alleen een maximale be-
scherming tegen alle invloeden van 
water, vuil en andere stoffen waarmee 

ALEXRIMS PREMIUM  
TRUCK- EN TRAILERWIELEN

IMS Group is succesvol met de aluminium truck- 
en trailerwielen van ALEXRIMS. Accountmanager 
Remco Visser: “Klanten kiezen voor ons vanwege 
onze pluspunten: kwaliteit, serviceniveau, prijs-
stelling, laag gewicht en hoogwaardige opper vlak-
tebehandeling.”

zijn wij producent en Europees distri-
buteur van de trailer-stuursystemen 
van GreenSteering en SEM Transport 
Solutions. SEM produceert daarnaast 
in eigen beheer ontwikkelde, onafhan-
kelijke wielophangingssystemen voor 
trailers.” De onderneming is onderdeel 
van Pon Holdings.

IMS Group groeit door, met voordelen 
voor de klantenkring. Visser: “We heb-
ben onze activiteiten in het buitenland 
uitgebouwd. We zijn bijvoorbeeld 
‘preferred partner’ van European 
Trailer Care, met als toegevoegde 

waarde voor onze klanten dat wij 
Europawijd over een eersteklas 

servicenetwerk beschikken.”  

Nog lager gewicht 
De wielen van ALEXRIMS 

IMS Group is de Europese distributeur 
van ALEXRIMS aluminium truck- en 
trailerwielen. De onderneming is een 
specialist in technische componen-
ten voor trucks en trailers, benadrukt 
Visser. “IMS Group is exclusief distri-
buteur in de Benelux, het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland van de producten 
van SAF-Holland en van de trailer- 
stuursystemen van VSE. Daarnaast 
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IMS GROUP

TRUCK AND TRAILER  WHEELS

✓   LICHTGEWICHT 40/50% lichter dan  
stalen wielen

✓ VEILIGER EN STERKER ALEXRIMS  wielen
laten de hitte sneller vrijkomen en  besparen 
banden en verhogen de  levensduur van de 
band, rem en ophanging

✓  KOSTENBESPAREND verlaagt 
brandstofkosten met meer 
dan 3% 

✓ SUPERIEURE AFWERKING mooie, 
schone wielen geven uw bedrijf 
een scherp imago

✓  EENVOUDIG ONDERHOUD minimale 
reiniging, polijsten niet meer nodig

✓  5 JAAR GARANTIE zonder kilometrage 
beperking

✓  Beschikbaar in verschillende MATEN 
en AFWERKINGEN

de wielen in aanraking komen. De 
oppervlaktebehandeling garandeert 
eveneens dat de wielen altijd glimmen. 
“Wassen met water en zeep is ge-
noeg, polijsten is niet nodig”, belooft 
Visser. 

Remco Visser wijst erop dat de  wielen 
mooi blijven, ook na jarenlang intensief 
gebruik. “IMS Group heeft een onaf-
hankelijk testlaboratorium gevraagd 
om de wielen van ALEXRIMS kwali-
tatief te vergelijken met de wielen van 
andere aanbieders in het hoogste 
kwaliteitssegment. Onze wielen met 
A-Shine afwerking ondergingen in-
tensieve zoutsproeitests, daarnaast 
werden de sterkte-eigenschappen 
beproefd. De conclusie van de onder-
zoeksinstelling was dat onze wielen 

net zo goed als, of zelfs beter uit 
de tests kwamen dan wielen van 
 bekende, andere kwaliteitsmerken.” 
Bent u geïnteresseerd in een testrap-
port? “Neem contact met ons op, 
dan sturen we het rapport op”,  nodigt 
Visser uit.

Groei 
De gezamenlijke inspanningen van 
IMS Group en van de fabrikant van 
ALEXRIMS blijven niet onopgemerkt 
in de markt, merkt Visser. “We zijn 
bijvoorbeeld succesvol bij banden-
specialisten. Zij ervaren dat wij een 
breed programma leveren, kwalitatief 
en prijstechnisch goed. Wij bieden 
 service, onder meer met onze service 
accountmanagers en accountmana-
gers die voor hun klanten klaarstaan.” 

‘Groen’ en kostenverlagend 
Daarnaast onderscheidt IMS Group zich 
positief met een aanbod dat ‘groen‘ 
en kostenverlagend is. De lichtgewicht 
wielen dragen bijvoorbeeld bij aan een 
brandstofbesparing en CO2-reductie van 
meer dan 3 procent. De verschillende 
productlijnen van IMS Group versterken 
elkaar. Remco Visser: “In combinatie 
met gestuurde trailers of onafhankelijke 
wielophanging worden de voordelen 
enorm. De banden van een gestuurde 
trailer gaan circa vier keer zo lang mee 
en het brandstofverbruik neemt flink af. 
Onafhankelijke wielophanging van een 
trailer kan tot wel 38 procent meer laad-
vermogen opleveren.” Met andere woor-
den: een droom-propositie voor iedere 
ondernemer met focus op maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 

MEER INFORMATIE
www.group-ims.com

ALEXRIMS hoog-
waardige gesmede 
aluminium truck- 
en trailerwielen

Volg ons ook op social media

Voor meer informatie bezoek www.group-ims.com of neem contact op met onze 

 accountmanager Remco Visser tel.: +31 6 1343 9267 E-mail: remco.visser@group-ims.com
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Inter-Tyre biedt alles op het gebied van 
TPMS: een assortiment kwaliteitssen-
soren, een programmeertool en een 
optimale logistiek, service en techni-
sche ondersteuning. Dit programma 
is nu uitgebreid met de nieuwe ‘Plug 
& Drive Hybrid’ sensoren van itSens. 
“Met zes sensoren dekken we 95 
procent van de markt af”, aldus sales-
manager Jalmer Beekes. “We werken 
met de nieuwste generatie multiproto-
col-sensoren, in OE-kwaliteit en gefa-
briceerd door een Europese fabrikant. 
Programmeren is niet nodig, de sen-
soren van itSens hebben dezelfde in-
leerprocedure als originele sensoren.” 

Nooit misgrijpen
In het uitzonderlijke geval dat u een 
auto in de werkplaats krijgt die niet 
door itSens wordt afgedekt, kan de 
sensor opnieuw worden geprogram-
meerd of gekloond met een program-
meertool van ATEQ. 
De sensoren van itSens vormen een 
uitbreiding van het TPMS-programma 
van Inter-Tyre. Beekes: “Wij leveren 
als vanouds de producten van 
Autel en een volledig assortiment 
OE-replacement sensoren.”

beide in 19 inch, is uitgebreid met een 
variant in glanzend antraciet. Alutec 
presenteert een opvallende eyecatcher 
in de vorm van de glanzend bronzen 
variant van de Monstr (16 - 19 inch). 
Over Alutec gesproken: vorig jaar 
zag de uitgesproken ADX.01 (18 - 20 
inch) het levenslicht. Alutec heeft het 
wiel nog opvallender gemaakt door 
te kiezen voor de nieuwe kleur brons 
gepolijst. En om het verhaal rond te 
maken: een andere nieuwe kleur van 
de ADX.01 is glanzend zwart gepolijst. 

‘EV-styling’
De snelle opkomst van elektrische 
auto’s leidt tot een nieuwe design-
stroming. “De wielen van EV’s zijn 
vaak relatief ‘dicht’, met als doel een 
betere aerodynamica en dus minder 
luchtweerstand”, legt Jeanson uit. 
“Een mooi voorbeeld is de gloed-
nieuwe CMS C32 in de maat 7,5x19. 
Dit wiel, uitgevoerd in glanzend zwart 
gepolijst, is ideaal voor bijvoorbeeld de 
Volkswagen ID.3.”
Inter-Tyre constateert dat veel autolief-
hebbers met een ‘conventionele’ auto, 
voorzien van een verbrandingsmotor, 
belangstelling hebben voor deze 

Zwart is de mode
Zilver was traditioneel de populairste 
kleur voor lichtmetalen wielen. “Zwart 
heeft zilver ingehaald”, weet purcha-
semanager Edwin Jeanson. Inter-Tyre 
speelt feilloos op deze marktontwik-
keling in, in samenwerking met de 
merken waarmee de totaalleverancier 
samenwerkt. Monaco pakt bijvoor-
beeld uit met de bekende, 22 inch 
grote MC7. Dit wiel, onder meer 
voor grote Audi-modellen, is nu ook 
leverbaar in glanzend zwart. Datzelfde 
geldt voor de geliefde Monaco RR8 
(17 - 19 inch). 
De ATS Evolution is ontwikkeld voor 
de populairste modellen van BMW. 
Het wiel heeft de ‘BMW-look’ en biedt 
uiteraard plaats aan de originele BMW-
naafkap in het hart. Jeanson: “ATS 
produceert de Evolution nu exclusief 
voor Inter-Tyre in glanzend zwart, 
 uitsluitend in 18 inch.” 

Fraai kleurenpalet 
Het kleurennieuws van Inter-Tyre blijft 
vanzelfsprekend niet tot zwart beperkt. 
Het assortiment van de vorig jaar 
 geïntroduceerde Monaco CL1 en 
de BMW-dedicated Monaco GP8, 

SMAAKVOLLE 
 TOTAALLEVERANCIER 

Inter-Tyre Holland blijft zich onderscheiden. Naast de nieuwste wieldesigns en 
trendy kleuren is het programma verder uitgebreid met itSens ‘Plug & Drive 
Hybrid’ TPMS-sensoren en reservewiel-kits voor bijna elke auto.

Monaco RR8 ATS EVOLUTION Alutec ADX.01 Alutec MONSTR
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listen zien deze ontwikkeling met lede 
ogen aan. “Wij komen hen tegemoet 
met onze it spare kit”, aldus Beekes. 
“Dat is een complete set bestaande uit 
een reservewiel, een krik, wielsleutel, 
een cover en handschoenen. De kit is 
inmiddels beschikbaar voor 95 procent 

van het wagenpark. We merken dat 
er veel vraag naar deze kits is.” Een 
advies voor bandenspecialisten en 
 garagebedrijven: bied deze kits actief 
aan bij uw klantenkring! 

INTER-TYRE HOLLAND 

 ‘EV-design-stroming’. Beekes: “Let op, 
hier spelen wij binnenkort op in!”

Reservewiel-kit
Steeds meer auto’s beschikken over 
een bandenreparatieset, als alternatief 
voor een reservewiel. Veel automobi-

MEER INFORMATIE
www.inter-tyre.nl
www.tpms.nl

Monaco MC7 Monaco CL1 Monaco GP8
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Éénmaal oud voor éénmaal nieuw
“De boodschap is al zo oud als het bestaan van RecyBEM, al 17 jaar dus. 

Tijd om de spelregels nieuw leven in te blazen,” zegt Kees van Oostenrijk, directeur van RecyBEM.

Als RecyBEM-man van het eerste uur is Van Oostenrijk 
meer dan bereid om de uitvoering van het inzamelings- 
en verwerkingssysteem van gebruikte banden uit de 
vervangingsmarkt nog een keer aan ons uit te leggen. 
“De boodschap van RecyBEM verandert natuurlijk niet, 
maar we moeten hem wel duidelijker maken. 1x oud voor 
1x nieuw betekent: RecyBEM zamelt voor iedere “nieuw” 
verkochte autoband één “oude” autoband in. Dat geldt 
voor iedere ontdoener van gebruikte banden. Geen of 
minder autobanden met de wettelijke afvalbeheersbijdrage
gekocht, dan ook geen of minder gebruikte banden 
ingezameld onder de RecyBEM-regeling. RecyBEM-
banden zijn autobanden voor personenwagens en lichte 
bestelwagens, aanhangwagens en caravans. Andere ban-
den zoals sloopautobanden, scooter-, motor- en vracht-
wagenbanden worden sowieso niet gratis onder de 
RecyBEM-regeling ingezameld.” Gebruikte autobanden 
uit de vervangingsmarkt worden in Nederland gratis 
ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Daar tegenover 
staat dat iedereen zich aan de spelregels moet houden: 
éénmaal oud voor éénmaal nieuw. 

Oud met wettelijke verplichting tot de registratie van het 
aantal ingenomen banden. Nieuw met wettelijke verplichting
tot betaling van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden 
(nieuw en gebruikt) die voor de eerste keer op de Neder- 
landse markt geplaatst worden. Samen zorgen we ervoor 
dat er geen autobanden rondslingeren in de natuur, dat 
de uitstoot van CO2 wordt vermeden en dat grondstoffen 
behouden blijven voor de toekomst.

Meer informatie of vragen? www.recybem.nl

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.

Telefoon (070) 444 06 32 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

, Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.

Meer informatie of vragen? www.recybem.nl

, Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.
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KORT NIEUWS

Krijgt u vragen van klanten over wielen? Wijs ze dan op bandveilig.nl, de informatieve 
VACO-website voor consumenten. Op deze website komen belangrijke technische 
 eigenschappen van wielen aan bod, zoals het draagvermogen. Met de onderhouds-
tips houden uw klanten hun lichtmetalen wielen makkelijker schoon en langer mooi. 

Bandveilig.nl/wielen

WIELEN

Het bandenspanning-controlesysteem (TPMS) 
maakt onderdeel uit van de APK2. Als het 
TPMS-controlelampje op het dashboard niet 
dooft terwijl de bandenspanning wel correct is, 
dan heeft dat gevolgen. Bij voertuigen met een 
datum eerste toelating vóór 1 januari 2018 leidt 
dat tot een reparatie-adviespunt, bij auto’s met 
een datum eerste toelating vanaf 2018 is de 
sanctie APK-afkeur. Heeft u vragen over 
TPMS? De leden van de sector Wielen van 
VACO staan voor u klaar. 

Meer informatie: VACO.nl, thema Banden en 
verkeersveiligheid, dossier Bandenspanning.

TPMS onderdeel APK

GEBRUIK DE JUISTE 
BOUTEN OF MOEREN
Verkoopt u een nieuwe set wielen? Monteer 
ze dan met de juiste bouten of moeren. Veel 
wielensets worden inclusief bouten geleverd. 
Gebruik die altijd, ook als de oude bouten 
er ogenschijnlijk nog goed uitzien. Let bij de 
aanschaf van bouten niet alleen op de lengte 
en diameter van de bout. De spoed en de 
lengte van de schroefdraad moeten correct 
zijn, evenals de materiaalklasse (bijvoorbeeld 
8.8 of 10.9). De materiaalklasse geeft aan 
hoe sterk het boutmateriaal is. De vorm van 
het contactvlak tussen het wiel en de bouten 
of moeren is eveneens een belangrijk aan-
dachtspunt. Er zijn drie vormen: plat, conisch 
en bolvormig. Bolvormige bouten en moeren 
zijn er in drie soorten: de radius van het 
contactvlak kan 12, 13 of 14 mm bedragen. 
Dat noemen we R12, R13 of R14. De radius 
van het contactvlak van het wiel en van de 
bouten of moeren moet hetzelfde zijn. 

De ultieme banden en 
 wielen-database (BAC)
Het Branche Artikel Coderingssysteem (BAC 
Online) van VACO is een database met alle 
 relevante gegevens van tienduizenden banden 
en wielen. Andere belangrijke voordelen voor 
 g ebruikers van BAC Online zijn:
•  De gegevens zijn gemakkelijk in te lezen in 

de meest gebruikte softwarepakketten in de 
branche

•  Altijd de beschikking over actuele brutoprijslijs-
ten van circa 57.000 banden en 48.000 wielen

•  Dagelijks een upload met het actuele bestand, 
op uw eigen FTP-server.

•  Online zoekmachine om eenvoudig banden en 
wielen te vinden

•  Afbeeldingen van wielen en bandenprofielen 
(bijvoorbeeld voor uw eigen webshop)

Naast het BAC banden- en wielenabonnement 
biedt BAC ook een speciaal wielenabonnement. 
Kijk voor meer informatie op VACO.nl  (thema 
Verenigd ondernemen, dossier BAC Online) of 
neem contact op via bac@vaco.nl.

Als het TPMS-
lampje niet dooft, 
dan heeft dat 
gevolgen.

contactvlak kan 12, 13 of 14 mm bedragen. 
Dat noemen we R12, R13 of R14. De radius 
van het contactvlak van het wiel en van de 
bouten of moeren moet hetzelfde zijn. 

Weetjes
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ID.3 en ID.4. De Matisse verleidt te-
vens eigenaren van diverse andere 
EV-modellen en van auto’s met een 
verbrandingsmotor. Het matenpakket 
loopt op van 17 tot en met 20 inch, 
waarbij GMP de versies van 17 en 18 
inch in een vier- en vijfgaats uitvoering 
levert. Reedijk biedt een keuze uit drie 
kleuren: glanzend zwart, zwart gepo-
lijst en mat antraciet gepolijst.

Maatwerk voor Audi e-tron
Reedijk is veel meer dan de importeur 
van GMP. “Wij werken al jaren samen 
aan de ontwikkeling van nieuwe toe-
passingen”, aldus Van Wingerden. 
“Een mooi voorbeeld is de bekende 
GMP Gunner, een dedicated wiel voor 
onder meer Audi. Dat wiel is aange-
past voor de Audi e-tron. Het draag-
vermogen van het wiel is verhoogd. 
De maatvoering komt overeen met het 
origineel, zodat de originele wielbouten 
en naafkap kunnen worden gebruikt.” 

Nieuw: drie keer ‘dedicated’
GMP heeft drie nieuwe modellen ge-
lanceerd die speciaal zijn ontwikkeld 
voor auto’s van achtereenvolgens 
Audi, Mercedes en Porsche.
De GMP Rebel is een opvallend wiel 

De GMP Emotion heeft dus dezelfde 
technische specificaties als de origi-
nele wielen. Van Wingerden: “GMP is 
erin geslaagd om een onderscheidend 
wiel te ontwerpen, met typische EV-
stylingkenmerken zoals de relatief 
‘dichte’ vorm.” De Emotion is leverbaar 
in de maten 7,5x19 en 7,5x20 inch, 
in de kleuren glanzend zwart en zwart 
gepolijst.

Matisse: EV en niet-EV
De onderscheidende GMP Matisse is 
een breed inzetbaar wiel. Het wiel is 
qua maatvoering, draagvermogen en 
design een niet te versmaden  optie 
voor bijvoorbeeld de Volkswagen 

EYECATCHERS VOOR  ELEK TRISCHE AUTO’S
Reedijk Wheels and Tyres Group speelt volop in op de vraag naar mooie, 
 premium lichtmetalen wielen voor elektrische auto’s. Uiteraard vergeet Reedijk 
de eigenaren van een ‘conventionele’ auto niet. 

Reedijk Wheels and Tyres Group 
staat al meer dan 25 jaar bekend als 
specialist in premium wielen. Reedijk 
biedt meerdere keuzes voor elke 
vraag en ieders smaak, met een focus 
op de hogere voertuigsegmenten. 
Tegelijkertijd, met de snelle opkomst 
van elektrische auto’s, bouwt Reedijk 
zijn specialisme in wielen voor EV’s 
verder uit. 

Upgrade voor VW ID.3 
Operations director Wouter van 
Wingerden is blij met de nieuwe 
GMP Emotion, een wiel speciaal 
ontwikkeld (‘dedicated’) voor de 
populaire Volkswagen ID.3. 

GMP Matisse GMP Emotion GMP Gunner De MOMO RF-06 (20 inch) is speciaal 

ontwikkeld voor de Tesla Model 3.
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met een dynamisch turbine-design. 
Het wiel is momenteel alleen lever-
baar in de maat 10x23 (!) en is alleen 
daarom al een exclusieve ‘wannahave’ 
voor de grote SUV-modellen van Audi. 
De Rebel wordt ook nog in andere 
maten leverbaar. De kleurvarianten zijn 
glanzend zwart, zwart gepolijst en mat 
antraciet gepolijst. 
Met de Berghem introduceert GMP 
een meerspaaks wiel dat naadloos 
aansluit bij de ‘look & feel’ van de 
modellen van Mercedes. De GMP 
Berghem is beschikbaar in 19, 20 en 

22 inch, met voor elke inchmaat twee 
breedtematen. “Dat maakt het wiel 
dus meteen ideaal voor Mercedes-
rijders die opteren voor een breed-
teset”, verduidelijkt Van Wingerden. 
Mercedes-berijders hoeven alleen nog 
een kleur te kiezen: glanzend zwart, 
zwart met een gepolijste rand of mat 
antraciet.     

GMP Titan: Porsche-dedicated 
De stijlvolle GMP Titan is ‘dedicated’ 
voor Porsche. Porsche-rijders die voor 
dit wiel kiezen, staan voor lastige keu-

ELEK TRISCHE AUTO’S

REEDIJK WHEELS AND TYRES GROUP

(advertentie)

MEER INFORMATIE
www.reedijkgroup.com

zes. Wordt het de variant in glanzend 
zwart, zwart gepolijst of toch antraciet 
gepolijst? GMP biedt bovendien een 
enorme keuze in maten. De versies 
in 20 en 22 inch zijn leverbaar in vier 
breedtes, oplopend tot respectievelijk 
11 en 11,5 inch. De Titan in 21 inch 
loopt in drie stappen op van 9,5 inch 
breed tot eveneens 11,5 inch. Met 
dit wiel bewijst GMP dat zelfs een 
Porsche aan uitstraling kan winnen 
met de juiste set mooie, pasklare 
 wielen! 
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“Wie wielen wil verkopen, moet er 
aandacht aan besteden”, benadrukt 
Jeroen de Kruif van ALCAR. “Mijn 
advies: laat duidelijk zien dat u wie-
len aanbiedt. Zorg dat de bezoekers 
van uw website op uw wielenaanbod 
worden gewezen, zonder dat ze 
 ernaar moeten zoeken. Zorg dat uw 
showroom up-to-date is met mooie 
wielen. Wij zien duidelijk dat bedrijven 
met een focus op wielen veel succes-
voller zijn.”

Online en ‘offline’ zichtbaar
Consumenten en zakelijke afnemers 
zoeken steeds meer online. Dat was 
uiteraard al jaren zo, maar door de co-
ronapandemie is uw online aanwezig-
heid en presentatie nog veel belangrij-
ker geworden. “Richt u dus meer op 
uw website”, adviseert Jalmer Beekes 
(Inter-Tyre). Zijn collega Edwin Jeanson 

Hoe maak je, als bandenspecialist of garagebedrijf, klanten 
enthousiast voor een set lichtmetalen wielen? De ervaring 
leert: door ze te laten zien. Op social media, op uw site, in 
uw bedrijf.

wijst op de kansen die het tv-scherm 
in de wachtruimte biedt. “Klanten die 
in de wachtruimte een kop koffie drin-
ken, hebben de tijd. Laat zien wat u te 
bieden hebt. Zo wordt een wachtmo-
ment een belangrijk contactmoment.”

Creativiteit loont 
Peter Schrijver (Bohnenkamp Benelux) 
heeft goede ervaringen met het mooi 
en opvallend presenteren van wielen. 
“Je moet creatief zijn om aandacht te 
krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld tijdens 
een marktintroductie showmodellen 
van onze nieuwe wielen, gemonteerd 

op een zuil, aangeboden aan banden-
specialisten.” 

Social media
Social media is een prachtig medium 
om uw wielenaanbod in de spotlights te 
zetten. Mario Renders (Carmar) heeft er 
positieve ervaringen mee. “Wij zien bij 
onze klanten dat ze leuke reacties krij-
gen als ze een foto van een auto met 
een set nieuwe wielen posten. Laten 
zien creëert vraag.” Remco Visser (IMS) 
ziet toegevoegde waarde voor social 
media in het truck- en trailersegment. 
“Wij zijn veel actiever geworden met 
social media. We willen een community 
van chauffeurs en eigenaren creëren, 
die trots zijn op hun glanzende alumini-
um truck- en trailerwielen.” 

Werkplaatsomzet 
Jeroen de Kruif sluit af met de consta-
tering dat verkochte wielensets veelal 
extra werkplaatsomzet generen. “Denk 
aan werkplaatsuren. Klanten die kiezen 
voor een grotere maat wielen, kopen 
automatisch ook andere banden. En 
wat te denken van TPMS-sensoren?“ 

Wielen tonen 
= wielen verkopen

Opvallend 
presenteren 

loont

BRANCHE
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MERKENOVERZICHT

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC 

Advanti Racing PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

AluTec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.alutecvelgen.nl v

American Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.americanracing.com v

Anzio Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.anziowheels.com √

Arcasting Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.arcasting.it

Asanti CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.asantiwheels.com

ATS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Autec PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Avus Racing Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.alliedwheel.com

Barotelli Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

BBS PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Beyern CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.beyernwheels.com

Beyern Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.beyernwheels.com

Billet Specialties CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.billetspecialties.com

Black Rhino CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.blackrhinowheels.com √

Brock Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Carroll Shelby CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carrollshelbywheels.com

CIM Wheels CarMar Wheels & Tires P (0493) 39 96 66 www.carmar.nl

CMS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Coventry CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.coventrywheels.com

Coventry Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.coventrywheels.com

Cray CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.craycorvettewheels.com √

Cray Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl v

Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

DUB CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.dubwheels.com √

Enkei PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Eta Beta Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Evolution Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Factory Reproductions CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.factoryreproductions.com √

Foose CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.foosedesignwheels.com √

Forgestar CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.forgestar.com

Fox Racing Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Fuel Offroad CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.fueloffroad.com √

Genius Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.geniussmartcarwheels.com

GMP Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Helo CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.helowheels.com

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

Irmscher Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

IT Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.it-wheels.nl √

KMC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.kmcwheels.com √

Kosei Inter-Tyre Holland b.v. D (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

MAK PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Mandrus CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.mandruswheels.com

Mandrus Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.mandruswheels.com

MB Design Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Mille Miglia (1000 Miglia) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.1000migliavelgen.nl √

MiM Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Momo Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com √

Monaco Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.monacovelgen.nl √

Motegi Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.motegiracing.com

Niche CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.nicheroadwheels.com √

Novus Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

OE Creations CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.wheelpros.com √

Ohm CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.ohmwheels.com

Ohm Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.ohmwheels.com

OXXO PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Petrol Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.petrolwheels.com

Raceline CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.racelinewheels.com

RC Design Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Reds by Momo Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Rial PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Riva Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl

Rocket Race CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.rocketracingwheels.com

Wielen voor personenwagens (lichtmetaal)

*  I = officieel aangesteld importeur           D = distributeur of leverancier           P = producent
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Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC 
Ronal Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Rosso Ruote Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Rotiform CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.rotiform.com √

RS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Ruff Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Rundo Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Soleil Exclusive Edition Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.soleilvelgen.nl √

Spath Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.spath.it

Speedline Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

TecnoMagnesio Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

TSW CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.tsw.com

TSW Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.tsw.com

U.S. Mags CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.us-mags.com √

Victor Equipment CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.victorequipmentwheels.com

Victor Equipment Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.victorequipmentwheels.com

XO Luxury Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

XTK Inter-Tyre Holland b.v. D (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Xtreme Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl

Wielen voor personenwagens (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

Alcar Hybridrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

Alcar Stahlrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.alliedwheel.com √

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

Kronprinz (Accuride) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

MW Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen voor 4 x 4-voertuigen (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC 

Advanti Racing PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

American Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.americanracing.com √

Asanti CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.asantiwheels.com

ATX Series CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.atxwheels.com √

Autec PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

BBS PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Billet Specialties CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.billetspecialties.com

Black Rhino CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.blackrhinowheels.com √

Black Rhino Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.blackrhinowheels.com √

CIM Wheels CarMar Wheels & Tires P (0493) 39 96 66 www.carmar.nl

Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

Diesel Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl v

DUB CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.dubwheels.com

Factory Reproductions CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.factoryreproductions.com

Foose CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.foosedesignwheels.com

Fuel Offroad CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.fueloffroad.com √

Helo CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.helowheels.com

KMC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.kmcwheels.com

Level 8 Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.level8wheels.com

MAK PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Method Race Wheels CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.methodracewheels.com

Moto Metal CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.motometalwheels.com √

Novus Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

OE Creations CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.wheelpros.com

OXXO PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Raceline CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.racelinewheels.com

Redbourne CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.redbournewheels.com

Redbourne Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.redbournewheels.com

Rial PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Status Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.statuswheels.com

Tuff Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.tuffwheels.com
      

De BAC-code is een uniforme classificerende Branche Artikel Codering. De met ‘V’ gemarkeerde merken staan in BAC Online van VACO.
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Wielen voor 4 x 4-voertuigen (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

*  I = officieel aangesteld importeur           D = distributeur of leverancier           P = producent

Wielen voor bestelwagens (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

Advanti Racing PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

AluTec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.alutecvelgen.nl √

Anzio Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.anziowheels.com √

Autec PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

CMS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

Fox Racing Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

GMP Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

MAK PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

OXXO PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Rial PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Romac Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Ronal Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
      

Wielen voor bestelwagens (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Alcar Stahlrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √
AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.alliedwheel.com √
Kronprinz (Accuride) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
MW Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

      

Wielen voor caravans en campers (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
AluTec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.alutecvelgen.nl √
Autec PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √
MAK PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
OXXO PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
RIAL PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Spath PBG b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

      

Wielen voor caravans en campers (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

Alcar Stahlrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

Wielen voor truck en bus (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Accuride Wheels Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com
Accuride Wheels Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl
Alexrims IMS Group b.v. I (0342) 49 79 79 www.group-ims.com/nl/home
Speedline Truck Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl

      

Wielen voor truck en bus (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Accuride Wheels Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com
Accuride Wheels Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl
Gianetti Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl
Jantsa Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com 
Kronprinz (Accuride) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
Sauer Quality Parts IMS Group b.v. I (0342) 49 79 79 www.group-ims.com/nl/home

      

MERKENOVERZICHT
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BIG WHEELS
MAKE

THE DIFFERENCE

Een advertentie van ALCAR BENELUX B.V. | Dit overzicht toont de nieuwste designs van AEZ en DOTZ. Informeer naar het volledige programma.

BEZOEK DE ALCAR 3D CONFIGURATORBEZOEK DE ALCAR 3D CONFIGURATOR
EN ONTDEK WAT GROTERE VELGEN MET LAAGPROFIELBANDEN VOOR UW AUTO KUNNEN BETEKENEN

AEZ Aruba dark
18” - 21”

DOTZ Suzuka blaze
18” - 20”

AEZ Leipzig dark
20” - 22”

DOTZ LagunaSeca dark
19” - 21”

DOTZ Spa dark
17” - 19”

AEZ Aruba graphite
18” - 21”

DOTZ Sepang blaze
19”

AEZ Leipzig black
20” - 22”

DOTZ LagunaSeca grey
19” - 21”

DOTZ Spa black
17” - 19”

WWW.ALCAR.NL/CONFIGURATOR
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